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 القول والفعل
 

متكاملة حين   ثنائيةالقول والفعل 

، ونستطنين  نتبناها ونلتزم بتطبيقها

الجزم م  خاللها أن ما تمّ قنولن  

وترجمت  إلى فعل قد تحقق فعنال 

بطريقة منسجمة على نحو يضمن  

 .تنمية متكاملة في مختلف جوانبها

ويعتبر هذا االنسجام أمرا أساسنينا 

االنسنجنام ينولّند " إذا سلمنا بنننّ 

فهل سيجعلنا هذا ننقنرّ .  " الممك 

بكلّ تواض  أنّ جامنعنة النبنوينر  

سجّلت تميزا في هنذ  النانننائنينة 

بالنظر إلى ما نشهد  م  تنحنوال  

 .متنامية ومستمر  يوما بعد يوم؟

كما أنّ اليوم الدراسني النمنننظنم 

حول التنمية في منطقة النبنوينر ، 

وكذلك سلسلة االجتماعنا  النتني 

نظمت تشهد عنلنى ةنحنة هنذا 

وهذ  ليست سوى خطنو  .  الكالم

  !حققت، تستحق التنوي 
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تقييمي المزمع تنظيظيظمظ  اليعتبر اللقاء 
في يرف قصير حول النيام التعليظمظي 
الذي أسظال الظيظ ظيظر مظن الظحظبظر مظنظذ 

فالوزارة، فضظلظ  .  إنشاءه تحديا يبيرا
بدال من ذلك أن تعطي لنفسها الظمظزيظد 
من الوقظ  حظيظال تظنظفظيظذ رظذا الظقظرار 

جدا من خظلل تظنظيظيظمظهظا لظهظذا   الحييم
  .اللقاء

 

 كلمة مدير الجامعة

 
  قافية وعلمية -عدة لقاءا  اجتماعية

  أنشطة مي فة 

إن البحث ال يتطور باالنعزال والتقوقع، يما أن انفتاح الجظامظعظة عظلظا الظخظار  رظو 

شرط ال غنا عن  حتا يتسنا  تطوير البحظث، إذ ال يظيظفظي فظقظط بظالظطظبظع تظوقظيظع 

حظد جظوانظ  أفظ.  اتفاقيا  تح  األضواء الساطعة حتا نؤيد علا نجاح رذه المظهظمظة

رظذه األطظروحظا  تضظمظنظ  فظي .  البحث الجامعي رو تحضير أطروحا  الظديظتظوراه

غالبيتها مواضيع منفصلة عن بيئتها مما أفقد البحث العلمي فعاليت  فظي الظنظهظو  

بالتالي فإلا متا تيل الظمظواضظيظع .  ورذا الضعف ال ييمن فقط في الجامعة.  بالوطن

االجتماعية االقتصادية بعيدة  عن الواقع؟، إن الظتظيظامظل والظتظعظاون بظيظن الظجظامظعظة 

ومختلف المؤسسا  االقتصادية واالجتماعية من شأن  دفع عجلة التنميظة وتظفظعظيظل 

 ر   .                               دور البحث العلمي في خدمة المجتمع المحلي

إذ تندر  رذه النشاطا  ضمن الدينظامظيظيظيظة 
التي نتج  عن رذا الظلظقظاء  الظذي تظمظحظور 
حظظظظظول دور 
الجامظعظة فظي 
الظظظظتظظظظنظظظظمظظظظيظظظظة 
. الظظظمظظظحظظظلظظظيظظظة

ويظظظنظظظتظظظيظظظجظظظة 
عامة، رظنظاك 
انسظظظظظظظظجظظظظظظظظام 
حظظقظظيظظقظظي بظظدأ 
فظظظظظي بسظظظظظط 
جذوره، يظمظا 
شظظظظر  فظظظظي  
جعل جظامظعظة 
الظظظظظبظظظظظويظظظظظرة 
تظعظيظي فظي تظنظاسظا مظع مظهظامظهظا الظ ظل ظظة 
المتظمظ ظلظة فظي الظتظيظويظن، الظبظحظث وتظعظزيظز 
 .تقاربها مع القطا  االجتماعي واالقتصادي

 ر                                     

تتناو  ريايل الجامعة المختلفة علا تنيظيظم 
الظظظعظظظديظظظد مظظظن األنشظظظطظظظة ذا  الظظظجظظظوانظظظ  

-االجتماعيظة 
الظظظظ ظظظظقظظظظافظظظظيظظظظة 
والظظظعظظظلظظظمظظظيظظظة 
الظظظظظمظظظظظ ظظظظظيظظظظظرة 
. لظظظلرظظظتظظظمظظظام

ورذا بظالظنظيظر 
إلظظا رزنظظامظظة 
االجظظتظظمظظاعظظا  
التي وضعتهظا 
الظظظظهظظظظيظظظظايظظظظظل 
الظظظمظظظخظظظتظظظلظظظفظظظة 
التظابظعظة لظهظا، 
لظظظظتظظظظحظظظظقظظظظيظظظظا 

النتائج المرجوة الظتظي شعظر  فظي تظنظفظيظذرظا 
باستراتجيا  جديدة التي تشتظرك فظيظهظا يظل 
مظن جظظوانظظ  الظتظظنظظيظظيظظم وا دارة ويظظذا تظظلظظك 

 .المتعلقة بالمساءلة، والمشارية

 تكريمات

: دورة كروية تحت شعار
نحن ...للرياضة معانيها
  نجاريها

 
كّرم الطاقم اإلداري لمعهد علوم تقنيات النشاطات البدديديد  

ديسمدبدر الدمدشداركديدد رد  الددور   71والرياضي  بتاريخ 

تدتدت  5172مد عدام  ديسمبرالكروي  الت  يظمت شهر 
تددلده هد   .  يدتدد يديداريدهدا..... للرياض  معاييها :  شعار

الدور  ر  إطار االحتفال بال كرى الدادامسد  والدادمدسديدد 

دسدديددمددبددر بددمددشدداركدد  كدده مددد  77لددمددظدداهددرات 
 رج ب.      وطلب  وموظف  جامع  البوير  أسات  

يظم طلب  الماستر التصاص علم الشياول  قسم عدلدم 

يدوم   -كلي  العلدوم االجدتدمداعديد  واإليسدايديد -االجتماع 

كيفديد  بدنداء "  ديسمبر، يوما دراسيا بعنوان 10الثالثاء 

تدتدت  " مشروع  يتكفه برعاي  ومدراردقد  كدبدار السدد

، مسددلولدد  بوووموواجوون  وولوويووحووةإشددراا اتسددتددا   

، مدكدون موريس بايووااللتصاص، ومد تنشيط السيّد 

ومسلول عد وكال  كاريتاس باليزائر ال ي تمتدورت 

مداللته حول البناء اتكداديدمد  والدعدلدمد  لدلدمدشدروع  

الموسوم ر  اليوم الدراس ، الى جدايدم مدكدويديدد مدد 

السيد سوار  وكال  تشغيه الشباب للبوير  على غرار 

والمسلول  عد اإلعالم عدلدى مسدتدوى الدوكدالد  سعيد 

 .بهدا تفعيه إجراءات  المشروع

ه ا اللقاء هو جزء مد تكويد الطلب  وإعداد ايدمداجدهدم 

كما ايده تدفدعديده (.  5ماستر ) المهن ، بما ر   لك طلب  

لالتفاق ال ي وقعته وكال  تشغيه الشباب لدلدبدويدر  مد  

وزار  التضامد الااص بتأسيس ملسسات متاصص  

لدلدصدت يدتدائد  هد ا .  ر  المساعد  المنزلي  له   الفئد 

اليوم الدراس  ر  تكويد وتشيي  حامل  الشهادات ر  

ه ا االلتصاص ال ي يعتبر مدد الدمدهدد الديدديدد  رد  

 رج ب                                    .اليزائر

 

سوسيتي "أبواب مفتوحة  حول 

 " جنرال
بهدف تقديم صورة واضحة عن خدمات المؤسسسسة السمسصسريسيسة يس  

يسر  " سوسسيستس  جسنسرال"  مجال االئتمان وحسابات التويير، نظم بنك

بقاعة المحساضسرات  5802ديسمبر  80البويرة أبواب مفتوحة  يوم 

بجامعة البويرة، نشط التظاهرة مجموعة من إطارات السبسنسك، ال ست 

هذه التظاهرة استحسان الطلبة وحتى السمسسسؤولسيسن  وسون مسوضسو  

 رج ب                                 .القطاعاتاألبواب المفتوحة يمس مختلف الشرائح ومختلف 

 اليوم العالمي لإليدز
 

 الفاتح ديسمبر         
 "المضي سريعا نحو القضاء على اإليدز"تحت شعار  5102

 نضال يومي

مليون شخص  01كثر من أقطع العالم شوطا طويال في النضال من اجل البقاء،  

 !!! يصارع من أجل الحياة في هذا العالم

 توعية و تحسيس
ديسمبر من كل عام، وقد  10اليوم العالمي لإليدز مناسبة عالمية يتم إحياؤها في 

تم تفعيل اإلحياء سنويا بناء على قرار من منظمة الصحة العالمية، بهدف تكثيف 

أيضا  HIVالتحسيس والتوعية من مخاطر مرض اإليدز ومخاطر انتشار فيروس 

بهدف تكثيف الجهود بحيث تجمع في هذا اليوم األموال لفائدة األبحاث المنجزة في 

 .هذا المجال

وانوخوفوضوت  5111منذ عام  %52انخفض عدد المصابين بنسبة  5102بحلول    

بعد أن بولو وت تروتوهوا الوقوصوو  عوام  %05نسبة الوفيات المرتبطة باإليدز إلى 

 www.cybercartes.com             ...والنضال ال يزال مستمرا. 5110

 قويم الذ  يقيس الوقتالت
   

التقويم هو نظام تقسيم الوقت مؤسس على 
. حركة الكواكب مثل الشمس أو القمر

وبالتالي فهو يساهم في تقسيم الزمان 
أنواع من  5هناك . والمكان وقياسهما

 :التقاويم
 التقويم القمر •  

 التقويم الشمسي• 
 القمر  -التقويم الشمسي• 
التقويم  المتداول  رسميا في جميع أنحاء   

العالم  هو التقويم الميالد  الذ  يعتبر 
 .تقويما شمسيا

ترتبط  أيام األسبوع بالقمر والكواكب  فيما
 :الخمسة المعروفة

 االثنين، هو يوم القمر• 
 الثالثاء، هو يوم  كوكب مارس• 
 األربعاء، هو يوم المريخ• 
 الخميس، هو يوم كوكب المشتر • 
 الجمعة، هو  يوم كوكب الزهرة• 
 السبت،  هو يوم زحل• 
األحد،  أو دومينيكو بالالتينية، يوم الرب • 

 .  الذ  يعتبر يوم راحة بالنسبة للمسيحيين
 -جامعة بومرداس—رسالة كلية العلوم                    

 ما ه  أبعاد هذا النشاط بالنسبة لوم؟: ر   
 

يحمل هذا اليوم  بعدا تساريسخسيسا :  بوقطاية.ص: السيد

مشريا بالنسبة للشباب الجساائسر ، بسمسا أن هسذه السفسئسة 

ساهمت األمس ي  الثورة  التحسريسريسة السمسضسفسرة مسن 

، 0698ديسسمسبسر  00خالل المشاروة ي  مظاهسرات 

وما ساهمت ي  استقالل الوثير من السدول الستس  وسانست 

بسالسمسنساسسبسة، أ ستسنسم .  مستعمرة آنذاك وتونس والمغرب

الفرصة ألشور جامعة البويرة على هذه الدعوة وأثسمسن 

مجهودات مديرها ألنه  وبالر م من حداثة نشأتها يه  

تواوب األحداث بالنظر إلى النشاطات المبرمسجسة بسهسا، 

وما أثار انتباه  النظاية السائدة، إلسى جسانسب السهسيساوسل 

المتويرة  بها والعدد الهائل من الطلبة المسجسلسيسن لسهسذا 

 رج ب                             .الموسم الجامع 

كيفية بناء " يوم دراسي حول

مشروع  يتكفل برعاية 

 "ومرافقة كبار السن

 .بوقطاية. ص: مع المناضل السيد، حوار 15تابع للصفحة 



ديسدمدبدر، يدومدا  72يظمت يقاب  المتاميد اليزائرييد لدواليد  الدبدويدر  يدوم 

دراسددددديدددددا حدددددول 

التعديالت اليدديدد  " 

لدقدايددون اإلجددراءات 

مدددد .  « الددديدددندددائددديددد 

تنشيط ميموع  مدد 

المتاميد المدندتدمديدد 

. لدد ات الددمددنددظددمدد 

حدددديدددد ، تددددطددددرق 

الددمددشدداركددون إلددى 

مادتدلدل الدمدراسديدم 

الددديدددندددائددديددد  إزاء 

التعدديدالت الديدديدد  

: بددددمددددا ردددد   لددددك

الوساط  والصلح، اإلي ار واإلرراج الملقت، الدتديدز وكده أشدكدال الدندقد  

 .ضدها ودور الدراع ر  ه ا السياق

 

على هامش النشاط، كانوت لورسوالوة الوجواموعوة هوذا 

الحوار مع السيدة سيدهم وافية نوقويوبوة الوموحوامويون 

 -لوالية البويرة

 ريما تتمثه أهمي  ه ا النشاط؟: ب.ج.ر

ه ا النشداط الد ي يدظدمدتده يدقدابد  :  سيدهم.  السيدة و

المتاميد ر  البوير  هو قراء  لماتدلدل الدتدعدديدالت 

التد  أدلدلدت عدلدى مسدتدوى اإلجدراءات الديدندائديد  

والمراسيم التنفي ي  التابع  لقايون العقوبات الت  ستدله حيز الدتدطدبديدي بددايد  

 رج ب.                                                           5172جايف  

: يوم دراسي حول  

التعديالت الجديدة لقانون اإلجراءات الجزائية    
شهادات حي  مد رموز مناضل  عد رريي دربهم العقيد آكل  متند أولتاج تول مر  رد  

ديسدمدبدر بدقداعد   72تظاهر  ردريدد  مدد يدوعدهدا، يدظدمدهدا قسدم الدعدلدوم االيسدايديد  يدوم 

وتد كديدرا  7021ديسدمدبدر  77المتاضرات التابع  لليامع ، تاليدا لد كدرى مدظداهدرات 

بدالدمدسددار الدثددوري لدلددعدقديددد 

آكل  متندد أولدتداج، يشدط 

الدديدددوم الددددراسدد  أسددداتددد    

باحثيد وطلب  رد  الدتداريدخ 

إلى جايدم ثدلّد  مدد رمدوز 

الددثددور  والددنددضددال عددلددى 

سوعووادة رأسدهدم  الدمديداهددد 

رريي درب آكدلد  مسوسي 

متندد أولدتداج، الدمديداهدد  

ابن  المياهد قادر   ديقة 

قادري أحمد ررديدي يضدال 

 .العقيد

على هامش اليوم الددراسد  

أرصح لنا الدمديداهدد سدعداد  

مسوس  عد بع  الشهادات والوقائ  الت  قلما تتاح الفرص  لسماعها، ه  شهادات مدد 

 . د أولددتدداجعددبددي الددتدداريددخ تددتددمدده رسددائدده تددمدديدديددد وارددتدداددار بددالددعددقدديددد آكددلدد  مددتددندد

ما ه  االستنتاجات العام  له ا النشاط ومرارقتكم لدلدعدقديدد الدراحده أكدلد  مدتدندد  :ب.ج.ر

 اولتاج؟

هد  أحددار راسداد  رد   7021ديسمبر  77ر  الواق ، مظاهرات :  مسوسي. السيد س

أما بالنسب  للعقيد أكل  مدتدندد .   اكر  اليزائرييد يظرا تهميتها التارياي  ومعناها العميي

ريما قد تم تعييدند  .  اولتاج، رقد تم تعيينه مد قبه الشهيد أعميروش قبه رحيله إلى  تويس

كان العقيد بمثاب  والد كه الينود، وكان يردد كدلدمد  .  آي اك أمينا إداريا ملقتا تتت إدارته

كان هداد  الدطدبد ، ومدتدمدكدندا رد  اتدادا  ".  وحد ، وحد " واحد   ات معنى عميي وه  

كما ايه كان يعتبدر يدفدسده .  القرارات المناسب  لالل االشتباكات، على الرغم مد المااطر

شرا   4،  منح له مسلولو الوالي  7025جويلي   2ور  . على قدم المساوا  م  اآللريد

 رج ب.                        ررج-تثبيت العلم اليزائري مكان العلم الفريس  بسيدي

نظمت الرابطة الوطنية للطلبة ".  مجتمع راق  -جامعة رسالية  -طالب وا : "  تحت شعار
 00يوما دراسيا بمناسبة ذورى .الجاايريين، بالتنسيق مع ولية الحقوق والعلوم السياسية

، بحضور المؤرخ الدوتور محمد صالح بجاو ، أستاذ ي  التاريخ 0698ديسمبر 
: ومؤلف لعدة وتب ي  التاريخ الجاائر ، إلى جانب مجموعة من المجاهدين على  رار

بليدي مجاهد من المنطقة و عبد المولا محمد، والسادة صادا بوقطايةالمناضل 
، وهو احد حمزة حدادمجاهد من المنطقة الرابعة إلى جانب الواتب الصحف  مصطفا 

هذا، و د اختتمت الفترة الصباحية لليوم .  المهتمين بتاريخ الجاائر وثورتها المضفرة
الدراس ، بسلسة من التوريمات على شرف مدير الجامعة البروييسور ومال بدار ، 

ييما برمج وي  ذات .  والمشاروين ي  هذا اليوم، إلى جانب المجاهدة حديوش مسعودة

 ر   .          ظهيرة اليوم، العرض المسرح  الذ  نشطه الفواه  محمد خسان 

المناضل ألمجارد وعلا رامي النشاط، الحوار الذي أجرت  رسالة الجامعة مع 
 .40الحوار في الصفحة  اقرأ.                                 صادا بوقطاية

  :حول يوم دراسي

" 1960ديسمبر  11أحداث "  

أ الما يسلسسسفسيسة   5802ديسمبر 80احتضنت   اعة المحاضرات بجامعة البويرة يوم 
تواان ووجسهسات -الحداثة" من روايد يورية مختلفة، ي  محاضرة علمية تحت عنوان 

، نشسسسسسط " نسسسسسظسسسسسر
السسسسسسمسسسسسسحسسسسسساضسسسسسسرة 
مسسسجسسسمسسسوعسسسة مسسسن 
السبسساحسثسسيسن يس  هسسذا 
السسسمسسسجسسسال، حسسسيسسسث 
أنصسسسسسبسسسسست جسسسسسل 
مسة  مداخالتهم المسقسدة
حول تحليل األبسعساد 
والسسسسمسسسستسسسسسغسسسسيسسسسسرات 
المختلسفسة لسلسحسداثسة، 
انطال ا من مجمو  
األعمال السمسنسشسورة 
ي  هذا السمسوضسو  
لول باحسث، وأثسنسا  
المحاضسرة عسرض 

  أعسدا" آخسر إصسدارتسه السفسلسسسفسيسة الستس  تسحسمسل عسنسوان "  لسطسفس  حسجسيسات" الدوتور 
أمسا ضسيسف الشسرف يسوسان السفسيسلسسسوف "  سليم العايسب" ، إلى جانبه الدوتور " اإلنسانية
 .، والذ  لم تفوت رسالة الجامعة يرصة  محاورته"بيار ميشال دورتيق "الفرنس 

بروفيسور،رل ليم أن تلخصظوا :  ر    
 لنا المفهوم الفلسفي للحدا ة؟

أدت السحسداثسة  إلسى :  قيظيم دورتي. .  
مسسجسسمسسوعسسة مسسن السستسسغسسيسسرات يسس  السسقسسيسسم 

مسا .  والمبادئ األخال ية واألحوام المسبقة
يتطلب من الشخص التويف مع مسا يسقسدم 
له أو الفائدة  السمسجسنسيسة مسن وسل مسا هسو 

جديد، ألن الحرية ه  يرصة لتغيير األشيا ، ثم أن هسنساك حساجسة إلسى الستسوسيسف مسع 
الستسفستسح : " الحداثة والمعرية، وما أود على ذلك الفيلسوف األلمان   وتسه يسيسمسا مضسى

 رح ب                                   ".وان متفتحا من  بل ماأوثر على 

: محاضرة حول  

"التوازن و وجها  نير -لحدا ة ا"  

:يوم دراسي حول  
العقيد اكلي محند اولحاجو 1960ديسمبر  11مظاهرات    

  :الويالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبا / الجامعة 
 

مساعدة الخريجين الشبا  " CREEبرنامج 
 " نجاز مشاريعهم الخاصة

ووالة الديسمبر من  تووين  بموجب االتفا ية المو عة بين الجامعة و 58شابا ي   01استفاد 
الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للبويرة، حول إجرا ات تفعيل المشاريع النابعة عن األيوار 
. الت   طرحها هؤال  الشباب الجامعيين

اي  .  سي  ذات السياق، صرح  السيد 
، مسؤول موتب العال ة بين عياي
لرسالة الجامعة بما   المؤسسة -الجامعة

"يل  يندرج هذا التووين ضمن سياسة : 
دار "إنشا  المؤسسات اال تصادية أو 

الموجهة الى يئة طلبة نهاية "  المقاوالتية
ي   5المسار أ  حاملوا شهادة الماستر 

يشمل التووين .مختلف االختصاصات،
ويفيات يتح مؤسسة ا تصادية وول ما 

هذا .  يتعلق بالمشرو  السار  المفعول
وسيقوم المستفيدون بشرح محتوى 

وما أن هذه المبادرة، ه  تفعيل  لمشاريع الشباب أصحاب أحسن يورة .  وأبعاد مشروعهم
 ر   ".          والت  ستساهم ي  امتصاص البطالة ي  المنطقة وما تعتبر مورد ثروة لها

: عظلظم االجظتظمظا  الظتظربظوي 2مظاسظتظر  -عاشظور خظديظجظة
تتمحور يورة مشروع  ي  يتح مدرسة متخصصة لسفسئسة " 

سنسة والسذيسن  05إلى سن  1األطفال الذين يتراوح  سنهم 
تتراوح طا ة تشغيل هسذه .  يعانون إعا ات جسدية محدودة

 ".أشخاص 08المدرسة 
 

تتلخص يورة مشسروعس  : " مناجمن  2ماستر -عباد يريم
يس  إمسداد السسجسهسسات السسمسسعسنسسيسة أثسسنسا  تسنسسظسسيسم السمسسعسسارض 
والنشاطات الثقايية ي  السهسوا  السطسلسق بسمسخستسلسف السخسيسم 

أما طا ة التشغيل يتتراوح مسن .  والسراد ات بول األحجام
 ".شخص 58إلى  02

 

مشروعنا : " مناجمن  2ماستر  -داسي عادل وياسل جمال

وإنستساج ورق .  يتمثل يس  رسسوسلسة السورق بسوسل األحسجسام

التغليف وتشويله بمسخستسلسف األلسوان، يسالسورق هسو السمسادة 

يسيسمسا نسنسو  تسوسسيسع نسطسا سنسا إلسى .  األولية ي  مشروعسنسا

هسذا ويس  .  منتجات ور ية أخرى لمخستسلسف االسستسعسمساالت

يس  حسدود ال  سوف تسوسون بداية المشرو  طا ة التشغيل 

 ".  أشخاص 08

( في الحقوا والعلوم السيظاسظيظة 2ماستر)بوعقلين شافع 
:  ( ماستظر فظي الظمظنظاجظمظنظ  االسظتظراتظيظجظي)بورياح بلل 

مشروعنا هو رسولة النفايسات والسذ  يسحسمسل خصسائسص " 
ايوولوجية ، وما يساهسم يس  امستسصساص السبسطسالسة بسطسا سة 

  ".شخصا 08تشغيل تصل إلى 
  

 

يتمسثسل   (: في المناجمن  استراتيجي 2ماستر)   :لعجال حدة

بتيد  يدمدكدد  " مشروع  ي  صيانة، ترويب وبيع أجهاة المرا بة

 رج ب.            "أشااص م  بداي  المشروع 11تشغيه 

 

:علا رامي التيوين، أراء بع  المستفيدين من التيوين  

 

األيام العلمية األولى لكلية علوم 

 الطبيعة والحياة وعلوم األرض
   

تسديديدر : " مدادبدر الدبدتد  ل يدظدم إثراءا لنشاطاته العلمي ، 

وتددددطددددويددددر 

الددددددمددددددوارد 

الددطددبدديددعدديدد  

وضدددددمدددددان 

" الددددديددددددود 

التاب  لكدلديد  

عدددددددددلدددددددددوم 

الدددطدددبددديدددعددد  

والددددتددددديدددددا  

وعدددددددلدددددددوم 

ديسمبر اتيام العلمي  اتولدى الدتد   72و  72اترض يوم  

بدءا مد عدرض .  تشمه العديد مد المواضي  العلمي  والتقني 

تكنولوجيا اتغ يد ، :  د، إلى مياديد ألرى كـ. م. حول يظام ل

اإليتاج التيواي ، علم اتحياء الدقيدقد ، الدكديدمديداء الدتديدويد  

والهندس  الزراعي  مد لدالل تدثدمديدد الدمدوارد الدطدبديدعديد  

 . كالموارد المائي  وتربي  النته

بالموازا   م  التظاهر ، أقيم معرض للكتداب ولدلدمدصدندفدات 

العلمي  على مستوى مكتب  الكلي ، بمشارك   كه مد جمدعديد  

علم الفدلدك لددائدر  مشددالد  

وكد ا الدتددظدديدر  الددوطدندديدد  

وقدددد أعدددطددد  .  لددديدددرجدددر 

الددطددلددبدد  رددرصدد  تصددمدديددم 

جداريات متعلق  بموضدوع 

تددداددددرجددددهدددم ردددد  دور  

 رج ب.            الليسايس

بىالطبعة الثانية للشعر الشع  
 

 72يظم التتالل مد أجه التديدديدد الدطدالبد  الدوطدند  يدوم 

الشددعددر الشددعددبدد  والشددبدداب " ديسددمددبددر، الددطددبددعدد  الددثددايدديدد  لـدد

، شورشوار كوموالال ي استضاا الشاعر الغنائ  "  اليزائري

ال ي كتم للعديد مد المطدربديدد الديدزائدريديدد عدلدى غدرار  

وبمشارك  مديدمدوعد  مدد .  المطرب الراحه كمال مسعودي

الشعراء اليزائرييد الشباب مد الموج  اليديدد  جدااوا مدد  

لوحولووح  دم اليزائر العاصم ، سطيل والبوير  بما ر   لك 

اتسدد  " الدمدلدقدم ب مواسوي لوكوحول (  آدم دزيري)الملقم ب 

، باسم ضديدل مسعود  الح، عثماني عبد السالم، " التزيد

 رج ب.  حديدان مرادوالمنشط اإل اع   نورا  بلعارف هللا، 
 


